โครงการพัฒนาระบบและจัดตั้งเครือขายเฝาระวัง
การบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1. หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตเหตุการณปลนปนจากคายทหารในจังหวัดนราธิวาสเมื่อตนป 2547 เปนตนมา ปญหา
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมวาจะเปนการกอจลาจล การเผาทําลายสถานที่
ราชการโดยเฉพาะโรงเรียนและสถานีตํารวจ รวมไปถึงการทํารายเจาหนาที่และประชาชนผูบริสทุ ธิ์รายวัน
นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายพื้นที่ลกุ ลามมากขึน้ เรื่อยๆ จนอาจถือไดวาเปนวิกฤตการณทรี่ ายแรงที่สุด
ในประวัติศาสตรของจังหวัดชายแดนภาคใตและของประเทศ จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีจํานวน
เหตุการณความรุนแรงรวมทัง้ สิ้น 5,769 ครั้ง มีผูเสียชีวิตรวม 1,938 คน มีผูไดรับบาดเจ็บ 2,920 คน
ขณะนี้หลายหนวยงานทั้งของทหาร ตํารวจ และพลเรือน กําลังรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาวิกฤต
ดังกลาว มีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบและผูบาดเจ็บเสียชีวิตและมีความพยายามในการ
แตประสบปญหาทีข่ อมูลการบาดเจ็บของผูปวยที่เขารับการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
รักษาในโรงพยาบาลยังขาดการจัดเก็บอยางเปนระบบ ทําใหขอมูลไมครบถวน ขาดตัวแปรที่สําคัญในการ
วิเคราะหขอมูล ขาดความถูกตอง และยากตอการนําไปใชติดตามการรักษาและใหความชวยเหลือเยียวยา
แกผูสูญเสียและครอบครัว
ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บระดับประเทศ (National Injury Surveillance-IS.) เริ่มจัดตั้งในป พ.ศ.
2538 ในโรงพยาบาลตนแบบ 5 แหง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหาราชนครราชสีมา ลําปาง
ราชบุรี และราชวิถี ปจจุบนั มีโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บระดับประเทศทัง้ หมด 28 แหง
(Sentinel surveillance sites) สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น มีโรงพยาบาลในเครือขายฯ 2 แหง คือ
โรงพยาบาลศูนยหาดใหญ และโรงพยาบาลศูนยยะลา
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดประชุมรวมกับสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 12 (สงขลา) กรมแพทยทหารบก และหนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและการเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต (Violence-related Injury Surveillance-VIS.) และมีความเห็นรวมกันวาควรนํา
ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บของประเทศซึง่ ใชอยูในปจจุบนั ไปพัฒนาและปรับใชในสถานการณความไมสงบ
ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต
ขอมูลของระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงดังกลาว เมื่อนํามารวบรวมและวิเคราะหอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง จะทําใหทราบถึงขนาด ปจจัย และผลกระทบจากสถานการณความไมสงบตอ
สุขภาพและระบบสาธารณสุข ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินงาน
สาธารณสุขในพืน้ ที่ และการใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูสูญเสียและครอบครัวตอไป
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบและจัดตั้งเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จงั หวัด

ชายแดนภาคใต ทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหเอื้อ
ตอการนําไปใชพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน กําหนดนโยบายและวางแผน จัดสรร
ทรัพยากร ควบคุมปองกันการบาดเจ็บในพื้นที่ และชวยเหลือเยียวยาแกผูสูญเสียและครอบครัว

3. กลุมประชากรที่เฝาระวัง
คือ ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตทุกราย จากการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกแบบตั้งใจ (Intentional
injury) ไดแก การทํารายตนเอง (Intentional self-harm) การถูกผูอนื่ ทําราย (Assault) และเหตุการณซึ่ง
เกิดขึ้นโดยไมทราบเจตนา (Event of undetermined intent) รวมทัง้ เหตุการณซงึ่ เกิดจากการปฏิบัติการทาง
กฎหมายและ/หรือสงคราม (Legal intervention and operations of war) ที่มารับการรักษาทีห่ องฉุกเฉิน
(รวมการชันสูตรพลิกศพ) ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวม 9 แหง
และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 3 แหง ของจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
และโรงพยาบาลชุมชน 35 แหง ของจังหวัด ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอําเภอจะนะ เทพา สะบายอย
และนาทวี จังหวัดสงขลา รวมทัง้ สิน้ 47 แหง

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
อยางนอย 1 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550

5. ขอมูลที่เก็บรวบรวม
คือ ขอมูลตัวแปรสําคัญของผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ไดแก ขอมูลทัว่ ไป ขอมูลเกีย่ วกับเหตุการณ
ขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ และขอมูลพฤติกรรมเสี่ยง

6. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงซึ่งดัดแปลงมาจากแบบบันทึกขอมูลการเฝา
ระวังการบาดเจ็บระดับประเทศ

7. เครื่องมือที่ใชในการปอนและวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเฝาระวังการบาดเจ็บระดับประเทศที่พัฒนาโดยกลุมงานระบาดวิทยาโรคไม
ติดตอ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Injury Surveillance: IS. Version 8/2540)
แลวดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต (Violence-related Injury Surveillance: VIS.
Version 1) มีความสามารถในการปอนขอมูล พรอมทัง้ สามารถวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิเคราะหเปน
รายงานเบื้องตนในระดับโรงพยาบาลได
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8. ผูเก็บขอมูล
คือ ผูบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลการเฝาระวัง ประกอบดวย พยาบาลหองฉุกเฉิน เจาหนาที่
เวชสถิติ หรือพยาบาลประจําตึกผูปวยที่ไดรับมอบหมาย

9. ผูลงรหัส ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล
เจาหนาที่เวชสถิติ หรือฝายวิชาการของโรงพยาบาล เปนผูลงขอมูล ควบคุมการปอนขอมูล และ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยใชโปรแกรม VIS. โดยความถี่ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ควรเปนทุกครึ่งถึง 1 เดือน ทําการวิเคราะหโดยโปรแกรม VIS. และสงขอมูลใหแกฝา ยตางๆ ทั้งในและนอก
โรงพยาบาลทุกเดือน

10. แหลงรวบรวมขอมูล
- ระดับจังหวัด: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ระดับเขต: ศูนยบริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต (ศบ.สต.) สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 12 (สงขลา) และศูนยประสานงานวิชาการและใหความชวยเหลือผูสูญเสียที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศวชต.)

11. ผูจัดทํารายงาน ผูรับรายงาน ผูใชขอมูล
- ผูจัดทํารายงานคือ ฝายวิชาการของโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนยบริหารการ
พัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต (ศบ.สต.) โดยการพิมพตารางรายงานสําเร็จรูปจากโปรแกรม
VIS.
- ผูรับรายงาน/ผูใชขอมูลคือ ผูบริหารของโรงพยาบาล แพทยพยาบาลแผนกศัลยกรรม ออรโธปดิคส
อุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผูปวย ผูบ ริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ นักวิชาการ เครือขายการ
ชวยเหลือเยียวยาผูสูญเสียและครอบครัว สื่อมวลชน

12. การเผยแพรรายงาน
- ระดับจังหวัด: ทุกเดือนใหแกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของระดับจังหวัด
- ระดับเขต: ทุกเดือนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับเขตและประเทศ

13. การไหลเวียนของขอมูล
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ผูบาดเจ็บกลุม เปาหมายทุกรายที่หองฉุกเฉิน
ผูปวยนอนรพ.

ผูปวยไมนอนรพ.

พยาบาลหองฉุกเฉินบันทึกขอมูลสวนใหญ
พยาบาลประจําตึกบันทึกสวนที่เหลือ

พยาบาลหองฉุกเฉินบันทึกขอมูลทั้งหมด

ฝายวิชาการ รพ.ลงรหัสขอมูล

ระดับจังหวัด

สสจ.

ระดับเขต

ศบ.สต., สคร. 12, ศวชต.

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล
รับสงขอมูล เผยแพรรายงาน

ระดับอําเภอ

เชื่อมโยงขอมูลกับแหลงขอมูลอื่น

14. วิธีดําเนินงาน
1) ระยะเตรียมการ

ประสานงาน สํานักระบาดวิทยาหารือการเตรียมการรวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12
(สงขลา) หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ที่
และโรงพยาบาลแมขายเฝาระวังการบาดเจ็บระดับประเทศในพืน้ ที่ภาคใต ไดแก โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลศูนยหาดใหญ และโรงพยาบาลศูนยยะลา
พัฒนาระบบ
ดัดแปลงแกไขแบบบันทึกขอมูลและโปรแกรมสําเร็จรูปเฝาระวังการบาดเจ็บ
ระดับประเทศ ใหเหมาะสมกับการเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตและ
สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับแหลงขอมูลอืน่ ๆ ที่มีอยู
ประชุมและอบรม จัดทําหลักสูตรการอบรมสําหรับผูป ฏิบัติงานในเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บ
ทั้งในโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตเรื่องการเก็บขอมูล การลงรหัสขอมูล
การบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร การวิเคราะหขอมูลระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด การทํา Trauma
audit และการนําขอมูลไปใชประโยชน
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- กลุมเปาหมาย ผูบริหาร แพทย พยาบาล นักวิชาการ เจาหนาที่เวชสถิติ เจาหนาที่บนั ทึก
ขอมูล จากโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังฯ รวม 47 แหงแหงละ 4 คน ผูบริหารและ
นักวิชาการจากสํานักงานสาธารณสุข 5 แหงๆ ละ 2 คน จํานวนทัง้ สิน้ 198 คน
- ระยะเวลาดําเนินการประชุมอบรม 2 รุน รุนละ 2 วัน ระหวางวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2549
- สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
- วิทยากร จาก สํานักระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 (สงขลา) โรงพยาบาล
ศูนยยะลา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาล
หาดใหญ
2) ระยะดําเนินการและติดตามนิเทศงาน

การนิเทศงาน เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน รับทราบและแกไขปญหาในการปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลเครือขายเฝาระวังฯ และเพื่อการปรับปรุงแกไขระบบเฝาระวังฯ ภายหลังการจัดตั้งระบบเฝาระวัง
ฯ ในชวง 1 เดือนแรกหลังเริ่มปฏิบัติการและเปนระยะทุก 3 - 6 เดือน
การประเมินระบบและคุณภาพขอมูล เพื่อประเมินระบบเฝาระวังในดานความครบถวน ความ
ถูกตอง ความทันเวลา และการใชประโยชนขอมูล ในชวง 1 เดือนแรกหลังเริ่มปฏิบัติการและเปนระยะทุก 3 6 เดือน

15. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดขอมูลขนาดและแนวโนมของปญหาการบาดเจ็บจากความรุนแรงในเหตุการณความไมสงบ
2)
3)
4)
5)

ในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดขอมูลประชากรกลุมเสีย่ ง และปจจัยเสี่ยง ซึ่งจะเปนขอมูลเบื้องตนที่จะนําไปสูการสอบสวน
หาสาเหตุทางระบาดวิทยาและแนวทางควบคุมปองกันแกไขการบาดเจ็บจากความรุนแรง
ไดขอมูลสําหรับการพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบบริการฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
และการสงตอผูบาดเจ็บ ทั้งดานความครอบคลุม และคุณภาพ
ไดขอมูลสําหรับการวางนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และ
ความชวยเหลือดานสาธารณสุขในพื้นที่ / ระดับจังหวัด / ระดับเขต
ไดขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบเพื่อใชในการติดตามชวยเหลือ
เยียวยาผูสูญเสียและครอบครัว

16. ผูรับผิดชอบโครงการ
1) ศูนยบริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต (ศบ.สต.) รับผิดชอบดานการบริหารจัดการ

งบประมาณ ระบบสั่งการ และการประสานงานในพืน้ ที่
2) กลุมงานระบาดวิทยาโรคไมติดตอ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบดานวิชาการ การพัฒนา นิเทศติดตาม และประเมินผลระบบ
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ระบบขอมูลความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6

